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Oillan Naturals aktywnie regenerujący krem-maska na noc 50
ml
 

Cena: 24,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent OCEANIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Oillan naturals  to dermokosmetyki wegańskie oparte na hipoalergicznych składnikach naturalnych. Posiadają certyfikat wegański tzw.
„Znak-V” przyznany przez Fundację Viva! , który potwierdza, że zarówno preparaty, jak i surowce wykorzystane w recepturach nie
zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Oillan naturals to w 100% wegańskie dermokosmetyki dla cery suchej, odwodnionej i skłonnej do alergii, oparte na naturalnych i
hipoalergicznych składnikach aktywnych.

Składniki
Aqua, Betaine, Dicaprylyl Ether, Butyrospermum Parkii Butter, Glycine Soja Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl
Stearate, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Nigella Sativa Seed Oil, Allantoin, Argania Spinosa Kernel Oil, Persea Gratissima Oil, Sodium
Hyaluronate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Acetyl Heptapeptide-9, Avena Sativa Kernel Extract, Colloidal Gold, Arginine, Disodium
Phosphate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Silica, Ethylhexylglycerin, Parfum.

Charakterystyka

Działanie roślinnych składników aktywnych:
Olej z nasion czarnuszki stymuluje regenerację naskórka, niwelując niedoskonałości oraz dogłębnie nawilżając i
odżywiając skórę.
Olej z awokado, bogate źródło antyoksydantów, witamin i mikroelementów, neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za
fotostarzenie, wygładza i zmniejsza widoczność zmarszczek. Zatrzymuje wodę w naskórku, zwiększając stopień jego
nawodnienia.
Ekstrakt z ziela owsa zwiększa elastyczność skóry, pobudzając cyrkulację krwi, przywraca skórze komfort i gwarantuje
zdrowy, promienny wygląd.

Efekt zdrowej, ujędrnionej, głęboko odżywionej i zregenerowanej cery.
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Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry
Z hipoalergiczną kompozycją zapachową
pH neutralne dla skóry
Przebadany klinicznie i alergologicznie

Stosowanie
Nanieść codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy (omijając okolice oczu), nie zapominając o szyi i dekolcie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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